
 

Sağlıklı ızgara

 
2000 W

Oluklu plaka

3 ızgara konumu, tarif

 

HD4408/90

Daha zengin lezzetleri keşfedin
Sıcaklık aralığı ve dijital zamanlayıcıya sahip ızgara

Lezzetli sonuçlar elde etmenin anahtarı ızgara süresi ve sıcaklıktır. Philips ızgara, istediğiniz lezzeti elde etmenize

yardımcı olmak için geniş bir sıcaklık aralığına (70 °C - 230 °C) ve dijital zamanlayıcıya (60 dakikaya kadar)

sahiptir.

Zengin lezzetler dünyasını keşfedin

Geniş sıcaklık aralığı

Yumuşak ızgara

Dijital zamanlayıcı

Tarif kitapçığı

Hızlı ısınma ve ısıyı sabit tutmak için yüksek güç

3'ü 1 arada ızgara

Çoklu ızgara konumu: masa, fırın, temaslı ızgara

Masa ızgara konumu

Fırın konumu

Temaslı ızgara konumu

Kullanımda sadelik

Yapışmayan ızgara yüzeyi

Bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar



Sağlıklı ızgara HD4408/90

Özellikler Teknik Özellikler

Geniş sıcaklık aralığı

Geniş sıcaklık aralığı: et kızartma için 250°C'ye

kadar.

Dijital zamanlayıcı

Yemek hazır olduğunda dijital zamanlayıcı

uyarı verir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar

Kolay temizleme için bulaşık makinesinde

yıkanabilir plakalar

Çoklu ızgara konumu

Philips elektrikli ızgara, kapağı sıkıca kapalı,

tamamen açık veya kapalı şekilde kullanılabilir

ve birçok farklı yemek hazırlamanıza olanak

verir. 1. Sıkıca kapalı konum, tüm lezzeti korur

ve et, balık, sebze veya sandviç pişirmek

idealdir. 2. Küçük bir barbekü gibi olan

tamamen açık konum, masada ızgara yapmak,

yemek pişirmek veya yiyeceklerinizi ısıtmak

için mükemmeldir. 3. Kapalı konum, tost ve

domates veya kabak gibi sebzeler üzerine

peynir eritmek için uygundur.

Tarif kitapçığı

Doğru ızgara sıcaklıkları ve zamanları için tarif

kitapçığı.

Sağlıklı yemekler

Sağlıklı yemekleri hızla hazırlamak için temaslı

ızgara konumu.

Yapışmayan ızgara yüzeyi

Yapışmayan yüzey, yiyecek parçacıklarının

cihaza yapışmasını önler.

Fırın konumu

Balık, sebze ve pizza pişirmek için fırın

konumu.

Yumuşak ızgara

Balık ve sebzeleri yumuşak ızgara yapmak için

düşük sıcaklık.

Çift ızgara yüzeyi

Çift ızgara yüzeyinde ızgara yapmak için masa

konumu.

Yüksek güç

Cihazın yüksek gücü, ızgara plakasının hızlı

ısınmasını sağlayarak, çalışma sıcaklığına çok

çabuk ulaşmasını sağlar ve değerli vaktinizi

almaz. Aynı zamanda, üzerine yiyecek

yerleştirildiğinde ızgara plakasının ısısını

koruyacağı anlamına gelir; çünkü, yüksek güç

doğru sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlar.

Genel özellikler

Entegre açma/kapama düğmesi

Sıcaklık lambası

Isı iletmeyen tutma yerleri

Kaymaz ayak

Kablo saklama

Teknik spesifikasyonlar

Kordon uzunluğu: 1 m

Güç: 2000 W

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50/60 Hz

Tasarım ve kaplama

Renk(ler): Çelik/siyah

Malzemeler: Çelik muhafaza / ALU plakalar /

plastik parçalar

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları (G x Y x D): 405 x 280 x

315 mm

Cihaz ağırlığı: 3,9 kg
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